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Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden 

 

Op 7 september stuurden wij u een brief over het definitieve ontwerp van het asfaltonderhoud in  

Berg & Bos. Inmiddels is de aannemer bekend. Aannemer KWS Infra uit Zwolle gaat de werkzaamheden 

uitvoeren.  

 

Planning 

In onze laatste brief schreven we dat we misschien dit jaar nog werkzaamheden wilden uitvoeren. We 

hebben met de aannemer de werkzaamheden voor de komende weken besproken.  

 

Start werkzaamheden  

Wat gaat er de komende weken gebeuren?  

- De aannemer gaat de bestaande afwatering van het hemelwater en de aanwezigen putten 

bekijken en controleren.  

- Er worden proefsleuven gegraven om uit te zoeken waar de kabels en leidingen liggen.  

Van deze werkzaamheden heeft u geen overlast.  

 

De werkzaamheden aan de straten zelf starten op 8 februari 2021. De aannemer start met de straten ten 

noorden van de Wildernislaan. Deze werkzaamheden ronden we voor 3 april 2021 af. Daarna volgen de 

straten ten zuiden van de Wildernislaan. We verwachten de werkzaamheden in mei 2021 af te kunnen 

ronden. U ontvangt ongeveer 2 weken voor de start van de werkzaamheden een brief van de aannemer 

met meer informatie over de planning en een kaartje waarop u kunt zien wanneer in welke straat gewerkt 

wordt.  

 

De werkzaamheden voeren we in delen uit. Tijdens de werkzaamheden kunt u uw woning altijd lopend of 

met de fiets bereiken. Het kan wel zijn dat u met uw auto uw woning tijdelijk niet kunt bereiken en dus in 

de straat of in de buurt moet parkeren. De aannemer houdt u tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden verder op de hoogte over de planning, de bereikbaarheid en wanneer er in welke straat 

gewerkt wordt.  
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Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden   

 

Afvalcontainer 

Wilt u uw afvalcontainer op de ophaaldag vóór 07:00 uur in de voor u de meest dichtbij zijnde straat of 

verderop in de straat te plaatsen, zodat uw container geleegd wordt. Als in uw straat de werkzaamheden 

klaar zijn, dan kunt u uw container weer plaatsen op het voor u bekende aanbiedpunt. 

 

Contactpersonen 

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder van KWS Jerry van Egmond. 

Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 – 502 244 16 of per e-mail via jvanegmond@kws.nl.   

 

Paul Burgers is als directievoerder van de gemeente Apeldoorn belast met toezicht op de uitvoering.  

U kunt hem bereiken op telefoonnummer 06 – 460 008 18 of per e-mail via p.burgers@apeldoorn.nl.  

 

Voor andere vragen kunt u ook met mij contact opnemen. Mijn contactgegevens staan rechts bovenaan 

deze brief. 

 

Wij doen onze uiterste best om overlast door de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.  

Is dit pand niet uw eigendom? Wilt u dan de informatie uit deze brief aan de eigena(a)r(en) doorgeven? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 

 
Sander Baan 

projectleider Ingenieursbureau 
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